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Κεφαλή του ∆ιός 



 
 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

 
Μέσα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και μπροστά στην κατάν-

τια του τόπου μας δεν έχουμε το δικαίωμα να φυγομαχήσουμε. Ο καθένας 

μας από το μετερίζι του πρέπει να δώσει το παρών για την πατρίδα, την 

κοινωνία, την ύπαρξή του την ίδια. Η κρίση που μας μαστίζει, και θα μας 

μαστίζει για πολύ ακόμη, πέρα από την οικονομική της διάσταση, είναι 

πρωτίστως ηθική και πνευματική. Θεωρήσαμε σημαντικότερη την υλική 

διάσταση της ζωής και βάλαμε σε δεύτερη μοίρα τον τόπο μας, την ιστορία 

του, τις παραδόσεις του, την ψυχή του.  

Όμως, ο τόπος μας είναι στοιχειό που μας προσκαλεί και μάνα που 

μας προσμένει. Ιδιαίτερα για εμάς τους Μοραΐτες το συναίσθημα της πα-

τριδολατρίας -πείτε το τοπικισμό και Μοραϊτισμό, δεν μας πειράζει- είναι 

εμφανώς έντονο. Κι αυτό δεν είναι ανεξήγητο. Εδώ γεννήθηκε το Ολυμπια-

κό Πνεύμα, εδώ έλαμψε ο Μιστράς, εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. 

Η Πελοπόννησος είναι ο ομφαλός της Ελλάδας από τ’ αρχαία κιόλας χρόνι-

α. Και κανείς δεν μπορεί και δεν δικαιούται να το αμφισβητήσει αυτό. 

Αν πήραμε την απόφαση να εκδώσουμε τα Πελοποννησιακά Γράμμα-

τα, το κάναμε γιατί θέλουμε να πληρώσουμε το ιερό χρέος που έχουμε στη 

γενέθλια γη μας. Για ν’ αγαπήσουμε περισσότερο τον τόπο μας, πρέπει να 

τον γνωρίσουμε, να μελετήσουμε το παρελθόν του και να γνωρίσουμε αυ-

τούς που σε πείσμα των καιρών εξακολουθούν και δημιουργούν σε διάφο-

ρους τομείς της Επιστήμης, της Τέχνης και, γενικά, του Πολιτισμού.  

Στο κάλεσμά μας για συνεργασία ανταποκρίθηκαν πολλοί επιστήμο-

νες, λόγιοι και καλλιτέχνες. Όλους τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Μας 

βοήθησαν ώστε να μην παρουσιάσουμε ένα περιοδικό μουσειακού τύπου 

αλλά μια ζωντανή έκδοση που θα διαβάζεται από ανθρώπους με ποικίλα 

ενδιαφέροντα, έστω κι αν είναι διαφορετικού πνευματικού ή επαγγελματι-

κού επιπέδου. Στο νου μας έχουμε πάντα τους νέους, νιώθουμε τη δίψα 

τους για γνώση του τόπου μας και γι’ αυτό κρατούμε ορθάνοιχτες τις πόρ-

τες μας, αν θέλουν να συνεργαστούν και να προβάλουν τα δημιουργήματά 

τους. Τους περιμένουμε. 

Ξεκινούμε λοιπόν ελπίζοντας να συνεχιστεί η έκδοσή μας και να εκδί-

δεται ένας τόμος κάθε χρόνο. Αυτό, όμως, θα εξαρτηθεί από την υποδοχή 

που θα γνωρίσει το έργο μας. Τότε θα κριθεί και η αναγκαιότητα της συνέ-

χισής του. 

Γεια και χαρά σας, Μοραΐτες αδελφοί! 

            Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος 
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